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Cathy rugtas met persoonlijk alarm 

 

1. Zoemerknop  

2. SOS-knop 

3. Luidspreker voor de zoemer en ba�erij 

4. MicroUSB-poort 

 

1)  Aan-/uitschakelen 

Druk zowel de SOS-knop als de zoemerknop tegelijkertijd gedurende enkele seconden in, totdat je "DiDi" 
hoort. Het noodalarm staat dan aan. Wanneer je beide knoppen nogmaals gedurende enkele seconden 
indrukt, schakel je het alarm weer uit. 

 
 



  

2)  Bluetooth-verbinding 

Als je vijfmaal achterelkaar "Di-Di-Di-Di-Di” hoort, is het apparaat klaar om gekoppeld te worden aan je 
mobiele telefoon.  

Als je een keer “Di” hoort, is het apparaat gekoppeld.  

 

Mocht de verbinding verbroken worden, hoor je onafgebroken met korte tussenpozen het ”DiDi" -geluid. 
Hierdoor wordt je eraan herinnerd dat de verbinding verbroken is. 

 

Wanneer je niet zeker weet of je apparaat verbonden is of niet, druk dan eenmaal op de zoemerknop.  

De Bluetooth-verbinding is nog steeds actief als je “Di” hoort.  

  

3)  Zoemeralarm 

Druk tweemaal op de zoemerknop om een luid alarm af te laten gaan. Als je twee keer op de zoemerknop 
drukt, wordt het alarm uitgeschakeld.  

Dit alarm wordt niet naar je contacten verstuurd. 

 
  

4)  Verstuur SOS-alarm 

Druk tweemaal op de SOS-knop om een stil alarm af te laten gaan. Er wordt een alarm-sms verstuurd en een 
noodoproep gedaan naar de noodcontacten in je telefoon.  

De oproep is ter indicatie dat er een noodgeval is en dat de alarm-sms moet worden geraadpleegd. De 
alarm-sms bevat een link naar Google Maps met daarop je locatie.  

 



     

5)  SOS-alarm annuleren 

Indien je je SOS-alarm wilt annuleren, klik dan op het SOS-scherm in de app en vul de vooraf ingestelde 
pincode van 4 cijfers in. Hierdoor is het duidelijk dat jij degene bent die het alarm annuleert. 

Indien er geen actie wordt ondernomen, wordt het SOS-alarm automatisch geannuleerd na 24 uur.   

  

6)  Herinnering laag batterijniveau en batterij opladen 

Wanneer de batterij van de rugtas bijna leeg is, hoor je elke 30 seconden “Di” totdat de batterij volledig leeg 

is.    

Je krijgt op dat moment ook een notificatie op je telefoon met daarin de mededeling dat de batterij van je 
noodalarm bijna leeg is.  

Als je de batterij in de rugtas oplaadt, brandt een rood ledlampje. Dit gaat uit zodra de batterij volledig is 
opgeladen. 

 

  


